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	فصل : في تفريق الصفقة : وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وبين مالا يجوز صفقة واحد بثمن واحد لوه ثلاث صور
	فائدة : لو باعه بمائة ورطل خمر فسد البيع
	فصل : ومتى حكمنا بالصحة ههنا وكان المشتري عالما بالحال فلا خيار له
	فصل : وإن وقع العقد على مكيل أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي
	فائدتان : إحدهما متى صح البيع كان للمشتري الخيار ولا خيار للبائع
	الثانية : قال المصنف .... والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا اجتمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع إلا أن الظاهر فيها الصحة
	مسألة وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح
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	ومنهما الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا
	ومنها لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما
	مسالة : وإن جمع بين إجارة أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العرض عليهما في احد الوجهين
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	فصل : فإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها باكثر منه نسيئة
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	وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة روايتان
	فصل : والاحتكار حرام
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	فصل : فإن شرط الشاة لبونا صح
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	فائدة : لو أراد المشتري أن يعطى البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو يعوضة عنها لم يصح
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	فائدة : حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع الروايتين
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	فصل : وإذا قال رجل لغريمه بعني هذا على أن أقضيك دينك منه ففعل فالشرط باطل
	فائدة : لو علق عتق عبده على بيعه فباعه
	فصل : ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك
	فصل : وعليه رد المبيع مع نمائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده وإن نقص ضمن نقصه
	فصل : فإن كان المبيع أمة فوطئها المشتري فلا حد عليه
	فصل : وغن ولدت كان ولدها حرا لأنه وطئها بشبة ويلحق به
	فصلك إذا باع المشتري المبيع الفاسد لم يصح
	فصل : وإن زاد المبيع في يد المشتري بسمن أو نحوه ثم نقص حتى عاد إلى ما كان عليه أو احتمل أن يضمن تلك الزيادة 
	فصل : وإذا باع بيعا فاسدا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن ثم أفلس فله الرجوع في المبيع
	فصل : وإذا قال بع عبدك من فلان بألف على أن على خمسائة فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد
	الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو  : إن رضي فلان
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	تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها
	مسألة : وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا
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	فصل : وإن شرطا الخيار شهرا يوما يثبت ويمان لا
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	تنبيه : لهذا الخلاف فوائد العقد مبيع
	مسألة : فما حصل من كسب أو نماءمنفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاه
	فصل : وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه أو لم يكن مكيلا ولا موزونا 
	مسألة : وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع
	مسألة : فإن تصرفا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهما
	تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان تصرفه مع غير البائع
	فصل : فإن تصرف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري
	تنبيه : ومحل الخلاف في تصرفهما إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر
	فائدة : لو أذن البائع للمشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم فهل ينفذ تصرفه؟
	مسألة : ويكون تصرفه البائع فسخا للبيع وتصرفه المشتري إسقاطا لخياره
	تنبيه : ظاهر قوله : وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار أن للبائع
	فصل : وإن استخدم المشتري المبيع ففيه روايتان
	مسألة : وإن اعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وكذلك إن تلف المبيع وعنه لا يبطل خيار البائع
	فصل : وإذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر ثم باعه صار حرا
	فصل : وإذا اعتقه المشتري العبد بطل خياره وخيار البائع
	فصل : وإن تلف المبيع في مدة الخيار فلا يخلو إما أن يكون قبل القبض أو بعده 
	فائدة : على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه نفذ عتقه كالمشتري
	تنبيه : قوله : والرجوع بالقيمة تكون القيمة وقت التلف
	فائدة : جليلة : لو انفسخ البيع بعد قبضه بعيب أو خيار ففي ضمانه على من هو في يده أوجه
	مسألة : وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين
	مسألة : وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب
	مسألة : وإن وطئها البائع وقلنا البيع لا ينفسخ بوطئه فكذلك وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر
	فصل : ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في البيع مدة الخيار
	مسألة : ومن مات منهما بطل خياره ولم يورث
	فائدة : خيار المجلس لا يورث
	فائدة : حد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط
	فصل : الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور
	فصل : فإن تلقاهم فباعهم شيئا فهو كمن اشترى منهم ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة
	فصل : فإن خرج لغير قصد التلقي فلقى ركبا فقال القاضي:
	مسألة : الثانية النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبن
	فائدتان : إحداهما لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في الأولى
	الثانية : لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به
	تنبيه : قال في الفروع قولهم في النجش : ليغر المشتري
	فائدة : قال الزركشي وغيره حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول
	مسألة : الثالثة المسترسل إذا غبن في الغبن المذكور
	فوائد تتعلق بتعريف المسترسل وثبوت خيار الغبن للمسترسل في الإجارة كما في البيع وتحريم الغبن وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ وتحريم تغرير المشتري والحكم إذا قال عند البيع : لا خلابة
	فصل : وإذا وقع البيع على غير متعين
	فصل : قال رضي الله عنه الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع
	فصل : وكذلك كل تدليس يختلف الثمن لأجله
	فصل : وإن دلسه بما لا يختلف به الثمن فلا خيار للمشتري
	فائدة : لو سود كف العبد أو ثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد لم يثبت للمشتري بذلك خيار
	فصل : فإن اراد إمساك المدلس مع الأرش لم يكن له ذلك
	مسألة : ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر فإن لم يجد التمر
	فائدتان : إحداهما علل أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري فلما لم يتميز
	الثانية : لو اشترى أكثر من مصراة رد مع كل واحد صاعا
	فصل : ولا فرق بين الناقة والبقرة والشاة فيما ذكرنا 
	تنبيه : قوله فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه
	فصل : إذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد فردهن رد مع كل مصراة صاعا
	مسألة : فإن كان اللبن بحالة لم يتغير رده وأجزأه 
	فصل : فإن رضي بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيبا ردها به
	فصل : ولو اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها ثم وجد بها عيبا فله الرد
	فصلك قال ابن عقيل  : إذا علم التصرية قبل حلبها فله ردها ولا شيئ معها
	تنبيهان : أحدهما مفهوم قوله : لم يتغير رده
	الثاني : الثاني لو علم التصرية قبل الحلب فردها قبل حلبها لم يلزمه شيئ
	مسألة : ومتى علم التصرية فله الرد وقال القاضي  : ليس له ردها إلا بعد ثلاث
	تنبيه : ظاهر قوله فله الرد أنه ليس له سواه أو
	مسألة : وإن صار لبنها لم يكن له الرد في قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد
	تنبيه : قوله فطلقها الزوج
	فائدة : لو اشترى ولم يعلم بكونها مزوجة
	مسألة : وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام
	مسألة:ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبها
	فائدة : قال الشيخ تقي الدين وكذا لو أعلمه بالعيب ولم يعما قدره فإنه يجوز عقابه بإتلافه و
	فصل : قال رضي الله عنه : الخامس خيار العيب وهو النقص وعيوب الرقيق من فعله
	فصل : والثيوبة ليست بعيب 
	فائدة : قال في الانتصار و......لا فسخ بعيب يسير
	مسألة : فمن اشترى معيبا لم يعلمه عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش وهو
	فصل : فإن اختار إمساك المعيب وأخذ الأرش فله ذلك
	فائدتان : إحداهما لو ظهر بالمأجور عيب
	الثانية : إذا اختار الإمساك مع الأرش
	فائدة : لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله البائع وقبله وجاز على حسب ما يتفقان عليه
	مسألة : وما كسب فهو للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل وعنه لا يرده إلا مع نمائه
	فائدة : لوحدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل؟
	فائدة : للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل أو متصل طرق
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن النماء المتصل للبائع
	مسالة : ووطء الثيب لا يمنع الرد وعنه يمنع
	فصل : ولو اشتراها مزوجة فوطئها الزوج لم يمنع ذلك الرد
	فائدتان : إحداهما حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض
	الثانية : لو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى
	مسالة : وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش وعنه 
	فصل : وكذلك كل مبيع كان معيبا ثم حدث به عيب عند المشتري قبل علمه بالأول فيه روايتان
	تنبيهان : أحدهما , ارش العيب الحادث عنده هو ما نقصه مطلقا
	الثاني : على رواية التخيير يلزم المشتري إذا ا رده أرش للعيب الحادث عنده
	فصل : فإن كان المبيع كاتبا أو صانعا فنسى ذلك عند المشتري ثم وجد به عيبا فالنسيان عيب حادث فهو
	فصل : وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد وكان المبيع من ضمانه فهو كالعيب القديم
	مسألة : قال الخرقى إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا قال القاضي
	قال شيخنا : ويحتمل أن يلزمه عوضه العين إذا التفت واورش البكر إذا وطئها
	مسألة : وإن أعتق العبد أو تلف المبيع ورجع بأرشه وكذلك
	فائدة : لو كان كاتبا او صانعا فنسي ذلك المشتري فهو عيب حدث
	تنبيه : في قوله وإن أعتق العبد
	فصل : إذا باع المشتري المبيع قبل علمه بالعيب فله الأرش
	فصل : وإن باعه عالما بعيبه او وهبة أو أعتقه او فلا شيئ له
	فائدة : لو باعه المشتري لبائعه كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه
	فائدة : حيث زال ملكه عنه وأخذ الأرش فإنه
	فصل : وإذا ردها المشتري الثاني على الأول وكان الأول باعها عالما او .... فليس له ردها
	فصل : وغن استغل المشتري المبيع أو عرضه على البيع او تصرف فيه تصرفا دالا على الرضابه قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره
	فصل : فإن أبق العبد ثم علم عيبه فله أخذ أرشه
	فصل : إذا اشترى عبدا فأعتقه ثم علم به عيبا فأخذ ارشه فهو له
	مسألة : وإن باع بعضه فله أرش الباقي وفي أرش المبيع الروايتان وقال الخرقى
	فائدة : قول الخرقى ولو باع المشترى بعضها
	مسألة : وإن صبغة أو نسجة فله الأرش
	فوائد إحداها لو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب
	الثانية : لو اشترى حلى فضة بوزنة دراهم فوجده معيبا
	الثالثة : لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله
	الرابعة : لو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم
	مسألة : وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمتة  وإن كان له مكسورا قيمتة
	فصل : ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا 
	تنبيه : قوله فكسره فوجده فاسدا
	مسألة : ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه
	تنبيه : قوله إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى
	فائدتان إحدهما قال الشيخ تقي الدين في ..... : لو اشترى رجل سعلة فأصاب بها عيبا ولم يختر الفسخ منه
	الثانية : خيار الخلف في الصفة على التراخي
	مسألة : ولا يفتقر الرد إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه
	مسألة : وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما 
	تنبيه : قال في (( الفروع )) وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقد كله
	فصل : ولو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليهما 
	فصل : وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرد
	فائدتان إحداهما لو اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رده عليهما
	الثانية : لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرد
	فصل : وإن اشترى حلى فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا فله رده وليس له أخذ الأرش
	مسألة : وإن اشترى واحدا معيبين صفقة واحد فليس له ردهما أو إمساكهما
	مسألة : وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه
	فائدة : الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك
	فائدة : مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعائين
	تنبيه : محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو يحرم التفريق بينهما
	مسألة : فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق فليس له رد أحدهما 
	تنبيه : قو المصنف وجارية وولدها
	مسألة : وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله
	فصل : وإذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان بالمبيع فله رده على الموكل
	فائدة : إذا قلنا القول قول المشتري وإن قلنا القول قول البائع
	فصل : ولو اشترى جارية هلى أنها بكر فقال المشتري هي ثيب
	تنبيه : محل الخلاف في أصل المسألةك إذا لم تخرج عن يده
	فصل : وإن رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته فالقول قول البائع مع يمينه
	فوائد : إحدها لو رد المشتري السلعة بعيب فأنكر البائع أنها سلعته فالقول قوله مع يمينه
	الثانية : لو رد المشتري السلعة بخيار الشرط فأنكر البائع أنها
	الثالثة : لو باع سلعة بنقد أو غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب
	تنبيه : هذه طريقة صاحب (( الفروق )) و (( الرعاية )) 
	مسألة : ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيئ له
	مسألة : فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش
	فائدة : لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع فقطعت يده عند المشتري فقد تعيب عنده
	مسألة : وإن كانت الجناية موجبة للمال والسيد معسر قدم حق المجني عليه وللمشتري الخيار
	فصل : قال رضي الله عنه : (السادس خيار يثبت في التولية, والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال
	مسألة : ومعنى التولية البيع برأس المال فيقول
	مسألة : والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله
	فصل : ولو اشترى قفيزا من الطعام فقبض نصفه فقال له رجل بعني نصف هذا القفيز فباعه
	فائدة : لو اشترى قفيزا وقبض نصفه فقال له شخص بعنى نصف هذا القفيز فباعه
	مسألة : والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول 
	مسألة : والمواضعة أن يقول
	فصل : فإن باعه السلعة مرابحة
	فصل : وإن قال في المرابحة رأس مالي فيه مائة وأربح عشرة ثم قال غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة
	فائدتان : إحدهما متى بان الثمن أقل حط الزيادة
	الثانية : حكم بيع المواضعة حكم بيع المرابحة على ما تقدم
	مسألة : ومتى اشتراه بثمن مؤجل أم ممن لا تقبل شهادته أو بأكثر من ثمنه حيلة أو فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد
	فصل : وإن اشتراه بدنانير فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس أو فللمشتري الخيار
	فوائد : الأولى علم تأجيل الثمن بعد تلف المبيع حبس الثمن بقدر الأجل
	الثانية : لو ادعى البائع غلطا وان الثمن أكثر مما أخبره به لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا
	الثالثة : لو باعها بدون ثمنها عالما لزمه
	فصل : وإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه
	فصل : وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة
	فصل : إذا اشتراى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة أو
	مسألة : وما يزاد في الثمن أو يحيط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه يحلق رأس المال ويخيره
	فائدة : إحداهما قال بعض الأصحاب مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيار في مدة الخيار
	الثانية : قال في (( الرعاية)) الكبرى  : فلو حط كل الثمن فهل يبطل البيع أو يصح أو يكون هبة
	فوائد : الأولى لو أخذ مما اشترى أو استخدمه أو وطئه لم يجب بيانه
	الثانية : لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراه به
	الثالثة : لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه لزمه أن يخبر بالحال
	مسالة : وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به
	فائدة : هبة مشتر لو كيل باعه كزيادة ومثله عكسه
	مسألة : وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال : تحصل على بعشرين
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